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Wyłączny dystrybutor na Polskę:

VITAMED
ul. Ostrowskiego 24
97-213 Smardzewice
www.vitamed.pl, www.vitamedlive.pl

Wyprodukowano we Włoszech

 
DMG Italia srl
via Laurentina Km. 26,700
Pomezia (Rome) - ITALIA
www.dmgit.com

Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z treścią ulotki.
1. Co to jest Emofix® i w jakim celu się go stosuje?
Emofix® jest maścią hemostatyczną pełniącą funkcję bariery ochronnej. Maść Emofix® wskazana jest w celu zapobiegania i 
powstrzymywania epizodów krwawienia ze skóry i błon śluzowych, takich jak: krwotok z nosa wywołany samoistnie lub spowodowany 
urazem, krwawienia z drobnych ran skórnych, itp.
2. Co należy wiedzieć zanim zastosuje się Emofix®?
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu (wymienionych w punkcie 6).
3. Jak stosować Emofix®? 
Aby zahamować krwawienie: należy pokryć odpowiednią ilością maści krwawiące miejsce.
Aby zapobiec nawrotom krwawienia: stosować maść dwa razy dziennie, przez co najmniej dwa tygodnie po ostrym epizodzie 
krwawienia lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku stosowania na błonę śluzową nosa zaleca się użycie aplikatora dołączonego do opakowania. Po każdym użyciu oczyścić 
aplikator. Ze względów higienicznych zaleca się używanie aplikatora przez jedną osobę.
4. Środki ostrożności
•  W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanej należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.
•  Pieczenie, swędzenie w nosie i wyciek z nosa mogą pojawić się w pierwszych dniach leczenia i zwykle ustępują w trakcie terapii. Jeśli 

objawy te utrzymują się, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza.
•  Przed zastosowaniem należy upewnić się czy opakowanie nie jest uszkodzone.
•  Preparatu nie należy używać po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Termin ważności odnosi się do 

nieuszkodzonego i prawidłowo przechowywanego produktu.
5. Sposób przechowywania maści Emofix®
•  Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
•  Po użyciu tubę mocno zakręcić.
•  Emofix® należy przechowywać w temperaturze pokojowej, nie wyższej niż 30°C. Podczas przechowywania w różnych temperaturach 

konsystencja maści może się zmieniać, nie powodując pogorszenia jej jakości. Po umieszczeniu w temperaturze pokojowej maść 
odzyskuje właściwą konsystencję. 

6. Informacje dodatkowe
Skład: Mieszanka nasyconych kwasów tłuszczowych, wyciąg białkowy z drożdży, fosfatydylocholina, octan tokoferylu, wosk pszczeli, 
olej sojowy, alkohol stearylowy, chlorki wapnia, potasu i magnezu, monostearynian glicerolu, p-hydroksybenzoesan metylu i propylu, 
BHT.
Opakowanie 
Tuba 30g z aplikatorem donosowym.

Emofix® jest wyrobem medycznym zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42 / EWG

Hemostatyczna Maść Ochronna
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